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Wstęp 

Początek udziału oficerów Armii Czerwonej w szeregach Wojska Polskiego 
związany jest z tworzeniem 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki w 1943 r.,     
w Sielcach a następnie kolejnych formacji Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR1. NaleŜy 
domniemywać, Ŝe Józef Stalin wyraŜając zgodę na ich tworzenie, zdecydowany był 
zachować kontrolę polityczno-wojskową nad nimi. A któŜ mógł być lepszym gwaran-
tem tej kontroli, po doświadczeniach z armią Władysława Andersa, niŜ oficerowie – 
czerwonoarmiści kierowani do słuŜby w Wojsku Polskim jako pomoc kadrowa. MoŜna 
sądzić, Ŝe Stalin nie byłby skłonny zgodzić się na tworzenie jednostek polskich, gdyby 
były organizowanie wyłącznie z udziałem polskich dowódców. Trzeba jednak pamiętać, 
Ŝe ewentualność taką wykluczał fakt wymordowania przez NKWD oficerów polskich – 
jeńców wojennych z września 1939 r. Zatem Stalin dając przyzwolenie na tworzenie 
jednostek Wojska Polskiego, czynił to z pełnym wyrachowania przekonaniem, Ŝe bę-
dzie ono moŜliwe wyłącznie przy wsparciu materialnym i kadrowym Armii Czerwo-
nej2.  

Celem publikacji jest przybliŜenie problemów dotyczących słuŜby oficerów 
Armii Czerwonej, a od połowy 1946 r. Armii Radzieckiej w wojskach lądowych w Pol-
sce, od zakończenia II wojny światowej do 1956 r. Zwrócenie szczególnej uwagi na 
pełnione przez nich funkcje, a takŜe na kwestie związane ze zwalnianiem ich z zajmo-
wanych stanowisk i odsyłaniem do jednostek Armii Radzieckiej.  

Oficerowie radzieccy w latach 1945-1948  

Podejmując rozwaŜania dotyczące słuŜby oficerów Armii Radzieckiej w pol-
skich wojskach lądowych naleŜy podkreślić, Ŝe tuŜ po zakończeniu wojny korpus ofi-

                                                           
∗  ppłk dr hab. Ryszard KAŁUśNY – WyŜsza Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych 
1  Do połowy 1946 r. w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich istniała Robotniczo-Chłopska 

Armia Czerwona, lub określana skrótowo: Armia Czerwona. 
2  E.J. Nalepa, Oficerowie Armii Radzieckiej w Wojsku Polskim 1943-1968, Warszawa 1995, s. 12. 
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cerski tego rodzaju wojsk był w swej strukturze znacznie zróŜnicowany. W jego skład 
wchodzili: 

− oficerowie Armii Czerwonej, 

− oficerowie, absolwenci skróconych (wojennych) szkół oficerskich WP, 

− oficerowie Armii II Rzeczypospolitej (z kraju, niewoli niemieckiej, PSZ na 
Zachodzie), 

− oficerowie, którzy uzyskali stopień oficerski w wojskowych organizacjach 
podziemnych w okresie okupacji niemieckiej, 

− awansowani do stopni oficerskich podoficerowie WP (w tym sprzed 1939 r.). 

Najliczniej w wymienionym składzie, w połowie 1945 r., reprezentowani byli 
oficerowie Armii Czerwonej - około 50 %. Oficerów Armii Czerwonej, w okresie od 
maja 1943 r. do maja 1945 r., skierowano do słuŜby w wojskach lądowych ponad 10,6 
tys. (10 639), w celu – jak to argumentowano – udzielenia pomocy kadrowej nowo po-
wstającym jednostkom Wojska Polskiego3. Jako istotne wydaje się zwrócenie uwagi na 
fakt, Ŝe w marcu 1945 r. na ogólną liczbę 29 372 oficerów pełniących słuŜbę w WP, 
około 15,5 tys. (15 492) stanowisk zajmowali oficerowie Armii Czerwonej, co stanowi-
ło prawie 52 %4.  

Analizując zagadnienia odnoszące się do słuŜby oficerów Armii Czerwonej       
w jednostkach Wojska Polskiego naleŜy zauwaŜyć, Ŝe do początku 1945 r. słuŜba ta nie 
była usankcjonowana Ŝadnymi aktami prawnymi ani dokumentami normatywnymi.       
Z reguły odwoływano się do ustaleń, które poczyniono na wysokim szczeblu politycz-
no-wojskowym. Niemniej jednak problem ten stawał się coraz bardziej draŜliwy po 
utworzeniu pełnoprawnych struktur Wojska Polskiego, w którego szeregi powoływano 
równieŜ kadrę i Ŝołnierzy pełniących w przeszłości słuŜbę w formacjach Polskiego Pań-
stwa Podziemnego. Pierwszym dokumentem, który kompleksowo regulował waŜniejsze 
zagadnienia słuŜby oficerów Armii Czerwonej w Wojsku Polskim, był wydany przez 
Naczelne Dowództwo WP w dniu 15 stycznia 1945 r. rozkaz nr 41 „O trybie odbywania 
słuŜby wojskowej generałów i oficerów Armii Czerwonej odkomenderowanych do 
Wojska Polskiego. Dokument ten regulował między innymi: podległość słuŜbową ofi-
cerów, odpowiedzialność karną i dyscyplinarną, zasady awansowania, uposaŜenia,        
a takŜe procedury odkomenderowania do Armii Czerwonej. W dokumencie tym zobo-
wiązano takŜe szefów poszczególnych słuŜb do opracowania wykładni szczegółowej    
w formie instrukcji wykonawczych5. 

Obecność oficerów Armii Czerwonej w szeregach WP przypisana była nie tylko 
okresowi wojny. Zajmowali oni w WP, przez wiele lat po jej zakończeniu, szereg kluczo-
wych stanowisk – łącznie ze stanowiskiem ministra Obrony Narodowej6. Oczywisty jest fakt, 
Ŝe po ogłoszeniu demobilizacji i przechodzeniu oddziałów Wojska Polskiego na organizację 
według struktury pokojowej, rozpoczęto odsyłanie oficerów Armii Czerwonej do ZSRR. 
                                                           
3  Ibidem, s. 19. 
4  Ibidem, s. 17. 
5  Ibidem, załącznik 9, s. 226-227. 
6  E.J. Nalepa, Oficerowie Armii Radzieckiej w Wojsku Polskim w latach 1949-1956, „Wojskowy Prze-

gląd Historyczny” 1994, nr 1-2; R. Turkowski, Z dziejów sowietyzacji i indoktrynacji Wojska Pol-
skiego w latach 1949-1956, „Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej” 1999, nr 3. 
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Była to bardzo rozległa akcja, lecz w swej masowości nie zawsze przebiegała według okre-
ślonego planu. WyróŜniała się raczej duŜą Ŝywiołowością, doraźnością oraz znacznym cha-
osem organizacyjnym. Jej skutki wynikające z braku harmonogramu zwalniania oficerów 
Armii Czerwonej i odsyłania ich do swojego kraju starano się załagodzić przestrzeganiem 
generalnej zasady, a mianowicie zastępowania ich przez oficerów polskich, począwszy od 
stanowisk najniŜszych, tj. dowódców plutonów, kompanii, batalionów (równorzędnych). 
Naczelny Dowódca Wojska Polskiego - marszałek Michał śymierski - polecił tak pokiero-
wać akcją, by stanowiska liniowe i sztabowe do końca września 1945 r. były obsadzone 
przynajmniej w 50 % przez oficerów polskich7.  

Proces odkomenderowania oficerów Armii Czerwonej, pomimo niedowładu or-
ganizacyjnego, w swych skutkach był wymierny. Do połowy 1946 r. odkomenderowano 
z szeregów WP około 12 300 oficerów, z czego ponad 8 000 w samym tylko 1945 r. 
Proces ten przebiegał w sposób następujący:  

− maj – lipiec 1945   -   535 oficerów, 
− sierpień    -   590 oficerów, 
− wrzesień    - 1 344 oficerów, 
− październik    - 2 769 oficerów, 
− listopad    - 1 396 oficerów, 
− grudzień    - 1 439 oficerów, 
− styczeń – marzec 1946  - 2 760 oficerów, 
− kwiecień – czerwiec 1946  - 1 430 oficerów. 
Razem:                                                12 293 oficerów8. 

Liczba odesłanych oficerów do ZSRR, w tym okresie, stanowiła około 70 % 
ogólnej liczby oficerów Armii Czerwonej czasowo pełniących słuŜbę w Wojsku Pol-
skim. Z danych przedstawionych przez Departament Personalny WP wynikało, Ŝe na 
początku lipca 1946 r., w jednostkach i instytucjach WP na etatach pozostawało około 
4 600 oficerów Armii Radzieckiej. Z tej grupy w wojskach lądowych słuŜbę pełniło 
1917 oficerów. NaleŜy równieŜ zauwaŜyć, Ŝe 1672 oficerów zostało skierowanych do 
słuŜby w polskich wojskach lądowych będąc w stopniach oficerskich, natomiast 245 
Ŝołnierzy stopnie te otrzymało w Armii Polskiej. W grupie Ŝołnierzy oddelegowanych 
do wojsk lądowych w stopniach oficerskich, wg stanu z dnia 1 lipca 1946 r., było: 

−    3 generałów, 
− 112  pułkowników, 
− 235  podpułkowników, 
− 348 majorów, 
− 470  kapitanów, 
− 312 poruczników, 
− 146  podporuczników, 
−   15 chorąŜych. 

Razem:  1 672 oficerów9. 
                                                           
7  Cz. Grzelak, Oficerowie radzieccy w WP w latach 1943-1945, „Wojsko i Wychowanie” 1991, nr 2-3. 
8  E.J. Nalepa, Oficerowie Armii Radzieckiej w Wojsku Polskim 1943-1968, Warszawa 1995, s. 34. 
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W grupie Ŝołnierzy, którzy uzyskali pierwszy stopień oficerski w Wojsku Pol-
skim, wg stanu z dnia 1 lipca 1946 r., było: 

−    3 majorów, 

−   10 kapitanów, 

−   49 poruczników, 

− 136 podporuczników, 

−   47 chorąŜych. 

Razem:  245 oficerów10. 

Oficerowie Armii Radzieckiej pełniący słuŜbę w polskich wojskach lądowych 
stanowili zbiorowość róŜnorodną pod względem narodowościowym. Najliczniejszą 
grupę stanowili Rosjanie – 818 Ŝołnierzy. Mniej licznie prezentowani byli: Polacy – 
659, Ukraińcy – 263, Białorusini – 135, śydzi – 23, Tatarzy – 5, Ormianie – 2, Gruzin – 
1 oraz inne narodowości - 11 Ŝołnierzy11.  

NaleŜy podkreślić, Ŝe nie wszyscy oficerowie Armii Radzieckiej odkomendero-
wani z Wojska Polskiego wyjeŜdŜali do ZSRR, część z nich kierowana była do jedno-
stek wojsk radzieckich stacjonujących na terytorium Polski. W Polsce pozostawiano 
przede wszystkim oficerów zwalnianych ze stanowisk oficerów politycznych, a takŜe 
znaczną część oficerów lotnictwa, których kierowano do dyspozycji dowódcy Północnej 
Grupy Wojsk Armii Radzieckiej w Legnicy12.  

Począwszy od połowy 1946 r., zwalnianie oficerów Armii Radzieckiej ze sta-
nowisk w WP i odsyłanie ich do dyspozycji władz wojskowych ZSRR uzaleŜnione by-
ło, w duŜym stopniu, od realnych moŜliwości zastąpienia ich oficerami polskimi. Naj-
większe trudności dotyczyły zmiany na stanowiskach generalskich i oficerów starszych 
(mjr – płk), przede wszystkim w specjalistycznych rodzajach broni i słuŜb, takich jak: 
broń pancerna, artyleria, uzbrojenie, łączność oraz w dowództwach i sztabach dywizji, 
w okręgach i departamentach. O skali problemu dotyczącego tego obszaru moŜe świad-
czyć fakt, Ŝe zgodnie z planem wymiany oficerów Armii Radzieckiej, w 1947 r. miało 
być odkomenderowanych 717 oficerów zajmujących kierownicze stanowiska w WP,     
a tylko 378 udało się zastąpić na zajmowanych stanowiskach i odesłać do ZSRR13. 

W połowie 1947 r. w WP oficerowie Armii Radzieckiej zajmowali ponad 1600 
stanowisk, w tym w wojskach lądowych - 815. Brak w najbliŜszym okresie moŜliwości 
zastąpienia ich przez oficerów polskich spełniających kryteria przede wszystkim poli-
tyczne, zmusił dowództwo MON do przygotowania, w uzgodnieniu z Dowództwem Sił 
Zbrojnych ZSRR, planu stopniowego, rozłoŜonego na lata 1947-1951 odkomenderowa-
nia oficerów radzieckich i wyznaczenia na ich miejsce polskich następców. Z wojsk 
lądowych, ze stanu 815 oficerów, do końca 1947 r. miało być zmienionych na stanowi-
skach 315, w 1948 r. kolejnych – 185, w 1949 r. – 26 oficerów. W myśl przyjętego pla-
nu zakładano, Ŝe 289 oficerów albo przejdzie na słuŜbę stałą w wojskach lądowych, 

                                                                                                                                                                          
9  Ibidem, s. 243. 
10  Ibidem, s. 245. 
11  Ibidem, s. 244-245. 
12  Ibidem, s. 35. 
13  Ibidem, s. 38. 
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ogółem w strukturach WP – 485 oficerów (po przyjęciu obywatelstwa polskiego), o co 
zabiegało MON lub oficerowie ci pozostaną na dotychczasowych zasadach, do końca 
1951 r. Władze radzieckie na pierwszą propozycję nie wyraziły zgody, ostatecznie ze-
zwoliły na pobyt swoich oficerów w Wojsku Polskim do końca 1951 r. Przyjmując owe 
uzgodnienia za wiarygodne i realne, mogło się wówczas wydawać, Ŝe po 1951 r. nie 
będzie juŜ problemu dotyczącego obecności oficerów radzieckich w Armii Polskiej. 
Przyjęty plan nie był konsekwentnie realizowany, a nawarstwiające się trudności w za-
mianie oficerów na stanowiskach spowodowały, Ŝe w maju 1948r. przyjęto jego korek-
tę. Przewidywano w niej zwolnienie do końca 1948 r. mniej oficerów radzieckich niŜ 
pierwotnie planowano i jednocześnie zwiększenie liczebności (do 505) oficerów pozo-
stających na stanowiskach w WP do końca 1951 r. Pomimo opóźnień w realizacji pro-
cesu odkomenderowania oficerów radzieckich, w 1947 r. udało się zwolnić ze stano-
wisk w wojskach lądowych 838 oficerów Armii Radzieckiej, a w 1948 r. kolejnych 405 
i wyznaczyć na te stanowiska oficerów polskich14.  

Całkowicie nowy jakościowo stan w procesie odkomenderowania radzieckich 
kadr z polskiej armii spowodowała zmiana sytuacji politycznej w Polsce, po plenum 
sierpniowo-wrześniowym PPR w 1948 r. Pierwszym jej symptomem było właśnie 
wstrzymanie odsyłania oficerów Armii Radzieckiej z jednostek WP. To między innymi 
polityka personalna wobec oficerów Armii Radzieckiej, w omawianym okresie, stała się 
istotną częścią oskarŜenia gen. Mariana Spychalskiego – odpowiedzialnego w kierow-
nictwie PPR za kadry w wojsku – zarzucano mu reakcyjność i nacjonalizm. Ponosił 
winę za przyspieszanie odsyłania z WP nieodzownych specjalistów radzieckich, bez 
odpowiedniego przygotowania młodej, ludowej kadry oficerskiej, pogłębiając przez to 
trudności mające wpływ na jakość szkolenia i poziom gotowości bojowej sił zbrojnych. 
Przedstawione zarzuty były bezpodstawne, a proces odkomenderowania kilkunastu ty-
sięcy oficerów radzieckich z szeregów WP miał pełne uzasadnienie polityczne, spo-
łeczne i gospodarcze. Ponadto dowództwo Armii Radzieckiej nie protestowało przeciw-
ko takiej polityce personalnej polskiego dowództwa. Natomiast swoje niezadowolenie 
wyraŜało przy wszelkich próbach przechodzenia oficerów, obywateli ZSRR narodowo-
ści polskiej – do stałej słuŜby w WP, bez wcześniejszej zgody rządu ZSRR na zwolnie-
nie z radzieckiego obywatelstwa i skreślenie z ewidencji Armii Radzieckiej15. 

Oficerowie Armii Radzieckiej w latach 1949-1956  

Począwszy od 1949 r., liczba oficerów Armii Radzieckiej w instytucjach MON 
zaczęła ponownie się zwiększać. Pogłębiający się deficyt wyŜszych kadr oficerskich był 
konsekwencją przyjętego kursu polityki personalnej wojska. Na jej kierunki wywarły 
przede wszystkim wpływ uchwały PPR (PZPR): plenum sierpniowo-wrześniowe         
w 1948 r (walka z odchyleniami prawicowo-nacjonalistycznymi); III plenum KC od-
bywające się w listopadzie 1949 r. (walka o zachowanie rewolucyjnej czujności) i IV 
plenum KC mające miejsce w maju 1950 r. (walka o nowe kadry). Pod wpływem psy-
chozy rzekomego zagroŜenia wojennego ze strony państw zachodnich nasilono proces 
„oczyszczania” korpusu oficerskiego z „elementów wrogich i obcych”, „przypadko-
wych i zdemoralizowanych”, niepoŜądanych dla sprawy budownictwa socjalizmu        
w Polsce i ścisłej współpracy z ZSRR. Na podstawie obowiązujących wówczas kryte-

                                                           
14  Ibidem, s. 38-41. 
15  Ibidem, s. 43-44. 
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riów politycznych w latach 1949-1954 zwolniono ze słuŜby wojskowej ponad 9 tysięcy 
oficerów, w większości wywodzących się z Armii II Rzeczypospolitej. Zwalniano rów-
nieŜ Ŝołnierzy wywodzących się z organizacji konspiracyjnych okresu wojennego16.  

Na początku 1949 r. „element klasowo i politycznie obcy” rekrutujący się         
w większości spośród przedwojennych wojskowych zawodowych stanowił około 18 % 
liczebności korpusu oficerskiego WP i około 51 % w zbiorowości oficerów sztabo-
wych. W okresie styczeń-listopad 1949 r. usunięto z wojska, głównie z przyczyn poli-
tycznych, około 780 oficerów, a od grudnia 1949 r. do maja 1950 r. kolejnych 420. Byli 
to w znacznej części oficerowie zajmujący kluczowe stanowiska dowódcze, sztabowe     
i specjalistyczne. Tak znaczne niedobory na tych stanowiskach mogły być w niewielkim 
zakresie uzupełnione na drodze wyznaczania na nie najbardziej wartościowych „mło-
dych” oficerów - wychowanków ludowego Wojska Polskiego, głównie spośród pierw-
szych absolwentów ASG WP, akademii wojskowych w ZSRR i korpusu sztabowego 
WSP w Rembertowie. Zwolnienia oficerów „obcych klasowo i politycznie” zbiegły się 
z okresem intensywnej rozbudowy i przebudowy polskiej armii. O wzroście zapotrze-
bowania na kadrę oficerską niech świadczy fakt, Ŝe jej stan liczebny z 1949 r. uległ       
w latach 1950-1951 prawie podwojeniu, a do końca 1954 r. wzrósł prawie trzykrotnie – 
do około 50 tysięcy oficerów17. 

W powstałej sytuacji władze polityczne Polski zwróciły się do władz ZSRR       
z prośbą o skierowanie kolejnych generałów i oficerów Armii Radzieckiej do czasowej 
słuŜby w WP. W prośbie skierowanej do Stalina w marcu 1949 r. prezydent Bolesław 
Bierut zabiegał o oddelegowanie do polskiej armii 30 generałów i oficerów starszych. 
W odpowiedzi na tę prośbę do końca 1949 r. przybyło do Polski 4 generałów i 17 ofice-
rów starszych (głównie w stopniu pułkownika). Ogółem na początku sierpnia 1949 r., 
na stan 14 728 oficerów w WP, 728 (5 %) było oficerami Armii Radzieckiej. Na stan 
ogólnej liczby 6560 oficerów w wojskach lądowych, 409 było oficerami Armii Ra-
dzieckiej (6,2 %). Nowy, zdecydowanie zimnowojenny kurs polityczny obrany przez 
władze Polski doprowadził równieŜ do zmian w kierownictwie MON. W listopadzie 
1949 r. ze stanowiska ministra został odwołany marszałek Polski Michał śymierski,      
a na jego miejsce wyznaczono radzieckiego marszałka polskiego pochodzenia Konstan-
tego Konstantinowicza Rokossowskiego, którego prezydent mianował marszałkiem 
Polski18. Z chwilą objęcia stanowiska MON przez Rokossowskiego, waŜne stanowiska 
w Wojsku Polskim ponownie zaczęto powierzać generałom i oficerom Armii Radziec-
kiej. NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe wraz z tymi zmianami kadrowymi rozpoczął się proces 
dostosowywania polskiej armii do wzorców radzieckich. Objęto nim niemal wszystkie 
dziedziny, od kwestii organizacyjnych i technicznych, poprzez formy i treści szkolenia 
wojsk, kończąc na wprowadzeniu nowego wzoru umundurowania Ŝołnierzy19.  

                                                           
16  A. Marcinkowski, Z. Palski, Ofiary stalinowskich represji w Wojsku Polskim, „Wojskowy Przegląd 

Historyczny” 1990, nr 1-2, s. 168-184. 
17  E.J. Nalepa, Oficerowie Armii Radzieckiej w Wojsku Polskim 1943-1968, Warszawa 1995, s. 63-64. 
18  Marszałek Rokossowski przed objęciem stanowiska ministra Obrony Narodowej był dowódcą Pół-

nocnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej w Polsce (od czerwca 1945 r. do października 1949 r.). Zob. 
M.L. Krogulski, Okupacja w imię sojuszu. Armia Radziecka w Polsce w 1944-1956, Warszawa 2000, 
s. 231-232. 

19  B. Potyrała, H.Szczegóła, Armia Stalina w okresie pokoju, Zielona Góra 1999, s. 75. 
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Nominacja Rokossowskiego na stanowisko ministra Obrony Narodowej nie 
przez całą kadrę WP została przyjęta z oczekiwanym przez aparat władzy aplauzem. 
Według meldunków sporządzonych przez Główny Zarząd Polityczno-Wychowawczy, 
tylko wychowankowie ludowego Wojska Polskiego (przede wszystkim kadra przybyła 
ze Wschodu) przyjęli tę zmianę pozytywnie, z właściwym – dla tamtego okresu – zro-
zumieniem powagi sytuacji politycznej i olbrzymiego znaczenia dla umacniania presti-
Ŝu WP. Jednak nastroje wśród oficerów i podoficerów Wojska Polskiego wywodzących 
się z Armii II Rzeczypospolitej wyraźnie odbiegały od ogólnie rozgłaszanej atmosfery 
aprobaty i zadowolenia. Ci drudzy obawiali się przede wszystkim o zmiany na stanowi-
skach przez wprowadzanie na ich miejsce oficerów radzieckich. Z przykrością naleŜy 
odnotować, Ŝe były to obawy wielce zasadne. Pomijając ówczesne nastroje w wojsku, 
mianowanie oficera obcej armii na ministerialny urząd oceniane mogło być jedynie jako 
element nasilenia procesu ingerencji w wewnętrzne sprawy Polski. Taka opinia jest tym 
bardziej uprawniona, jeśli weźmiemy pod uwagę wyjątkową pozycję Rokossowskiego 
w partii i w rządzie. Pozostawał, bowiem jednym z czołowych marszałków ZSRR, kie-
rował nie tylko resortem obrony narodowej Polski, ale był ponadto wicepremierem pol-
skiego rządu, członkiem Biura Politycznego KC PZPR, posłem na Sejm PRL, a od koń-
ca 1955 r. równieŜ zastępcą naczelnego dowódcy Zjednoczonych Sił Zbrojnych Układu 
Warszawskiego. Rokossowski, choć nosił polski mundur, był przede wszystkim mar-
szałkiem Związku Radzieckiego. Był wykonawcą polityki militarnej Moskwy, wciela-
jąc ją w Ŝycie poprzez narzucanie kierunków rozwoju sił zbrojnych, a takŜe kształtowa-
nie strategii obronnej naszego kraju20. 

TuŜ po nominacji Rokossowskiego na stanowisko ministra Obrony Narodowej – 
w grudniu 1949 r. – Bierut prosił Stalina o obsadę kolejnych 48 stanowisk generalskich 
i pułkownikowskich, a kilka miesięcy później (w czerwcu 1950 r.) zabiegał o pomoc w 
obsadzie 85 etatów. Braki kadrowe w zakresie wysoko wykwalifikowanych specjali-
stów wojskowych ujawniły się ze szczególną mocą na przełomie 1950/51 r., w atmosfe-
rze pogarszającej się sytuacji polityczno-militarnej (powstanie NATO i RFN, eskalacja 
wojny koreańskiej). W sierpniu 1951 r., dowódcy poszczególnych rodzajów wojsk         
i słuŜb zgłosili zapotrzebowanie na kolejnych, tym razem 425 oficerów armii radziec-
kiej. Z tej grupy do wojsk lądowych miało być skierowanych 168 oficerów radzieckich. 
Taka liczba okazała się nie do zaakceptowania przez kierownictwo MON, które osta-
tecznie wystąpiło z prośbą do władz radzieckich o skierowanie 196 oficerów, w tym      
o 45 dla wojsk lądowych. Przydzielonymi oficerami zamierzano obsadzić: 50 stanowisk 
generalskich, 88 – pułkownikowskich, 55 – podpułkownikowskich, 3 – majorowskie21.  

W wyniku intensywnych zabiegów władz Polski o radziecką pomoc kadrową, w 
latach 1949-1952 do polskich sił zbrojnych przybyło 271 wyŜszych oficerów Armii 
Radzieckiej (w tym marszałek i 36 generałów). Łącznie, pod koniec 1952 r. słuŜbę w 
Siłach Zbrojnych PRL pełniło 41 generałów i 668 oficerów Armii Radzieckiej, co sta-
nowiło około 2 % ogółu liczby oficerów w WP. Najczęściej przez oficerów Armii Ra-
dzieckiej obsadzane były w WP stanowiska najwyŜsze. W pierwszych dniach grudnia 
1952 r. w grupie 56 generałów pełniących słuŜbę w WP, 43 było generałami Armii Ra-
dzieckiej22. Między lipcem 1952 r. a marcem 1953 r. liczba kadry radzieckiej w WP 
                                                           
20  E.J. Nalepa, Oficerowie Armii Radzieckiej w Wojsku Polskim 1943-1968, Warszawa 1995, s. 67-69. 
21  Ibidem, s. 70. 
22  Ibidem, s. 277-279. 
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osiągnęła swój najwyŜszy pułap (712 oficerów) w całym okresie dowodzenia marszałka 
Rokossowskiego. Wydarzeniem przełomowym, pod względem liczebności oficerów 
radzieckich w siłach zbrojnych naszego kraju, były przyjęte w połowie 1953 r. ustalenia 
dotyczące stopniowego przechodzenia oficerów radzieckich na stanowiska doradców 
wojskowych. Realizacja tych ustaleń, rozłoŜona na lata 1953-1955, umoŜliwiała stop-
niowe zwalnianie oficerów radzieckich ze stanowisk. Wyznaczonym zaś, na ich miej-
sce, oficerom polskim przydzielano radzieckich doradców. Utworzenie funkcji doradcy 
wojskowego pozwoliło na wyraźne zwiększenie, od połowy 1953 r., odkomenderowa-
nia z Sił Zbrojnych PRL liczby oficerów radzieckich. Ostatecznie w latach 1953-1955    
z Wojska Polskiego zwolniono około 600 oficerów Armii Radzieckiej: w 1953 r. – oko-
ło 220; w 1954 r. – około 260; w 1955 r. – około 12023.  

Na początku 1955 r. w Siłach Zbrojnych PRL pełniło słuŜbę 33 generałów i po-
nad 170 oficerów Armii Radzieckiej. Zajmowali oni 32 stanowiska, spośród 50 najwaŜ-
niejszych – od ministra obrony narodowej do dowódcy korpusu włącznie. Spośród 
uczelni wojskowych najbardziej zdominowana przez oficerów radzieckich była Woj-
skowa Akademia Techniczna. Podstawę do organizowania uczelni w 1951 r. stanowił 
45 – osobowy zespół naukowców i dydaktyków radzieckich – oni tworzyli komendę 
uczelni, byli dziekanami wydziałów i szefami wszystkich katedr24. W wypadku WAT 
oraz innych jednostek i instytucji wojskowych ich dowódcy, szefowie woleli zdecydo-
wanie ubiegać się o pozostawienie w dalszej słuŜbie przewidzianych do odkomendero-
wania oficerów radzieckich niŜ wyznaczać na te stanowiska mniej doświadczonych 
oficerów polskich i przydzielać im doradców25.  

Jest sprawą oczywistą, Ŝe taki kierunek działań aprobował polski rząd i kierow-
nictwo MON. Dali temu wyraz: premier Józef Cyrankiewicz i minister Rokossowski     
w piśmie skierowanym do rządu radzieckiego (luty 1955 r.), prosząc o przedłuŜenie 
słuŜby w Wojsku Polskim na 1956 r. i kolejne lata 90 oficerom radzieckim – 24 genera-
łom i 66 innym oficerom (płk – 50, ppłk – 11, mjr – 4 i kapitanowi). Władze ZSRR 
zgodziły się na pozostawienie w dalszej słuŜbie 72 oficerów (24 – generałów, 34 – puł-
kowników, 9 – podpułkowników, 4 – majorów i kapitana). Pozostali mieli być odko-
menderowani na przełomie czerwca i lipca 1955 r.26.  

W maju 1956 r. na stanowiskach w WP pełniło słuŜbę 76 generałów i innych 
oficerów Armii Radzieckiej, w tym: 28 – generałów, 32 – pułkowników, 13 – podpuł-
kowników, 2 – majorów i kapitan. NaleŜy podkreślić, Ŝe w tym okresie oficerowie ra-
dzieccy nie pełnili juŜ słuŜby na stanowiskach dowódców batalionów, pułków, brygad, 
dywizji i korpusów oraz nie zajmowali stanowisk komendantów szkół oficerskich.      
W analizowanym okresie w WP zajmowali między innymi stanowiska: ministra i wi-
ceministra ON, szefa i zastępców szefa Sztabu Generalnego WP, szefów zarządów in-
stytucji centralnych, dowódców rodzajów wojsk i słuŜb i ich zastępców, dowódców 
okręgów wojskowych, komendantów akademii wojskowych i inne waŜne z punktu wi-

                                                           
23  Ibidem, s. 72-77. 
24  Z. Kazimierski, Wojskowa Akademia Techniczna 1951-1959, [w:] Tomaszewski R. (red.) Wojskowa 

Akademia Techniczna a tradycje i osiągnięcia szkolnictwa technicznego w Wojsku Polskim, Toruń 
2002, s. 218. 

25  E.J. Nalepa, Oficerowie Armii Radzieckiej w Wojsku Polskim 1943-1968, Warszawa 1995, s. 82. 
26  Ibidem, s. 84-85. 
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dzenia obronności państwa stanowiska w Wojsku Polskim. Stan ten był utrzymywany    
z niewielkimi zmianami do jesieni 1956 r., bowiem w listopadzie rozpoczęło się przy-
spieszone odkomenderowanie oficerów Armii Radzieckiej. W okresie dwóch miesięcy 
(listopad – grudzień 1956 r.) odesłano do ZSRR marszałka27, 19 generałów i 25 innych 
oficerów, a w pierwszej połowie 1957 r. dalszych kilkanaście osób, w tym 8 generałów. 
W 1958 r. słuŜbę w WP pełniło jeszcze 5 generałów i 4 oficerów, w 1959 r. – 2 genera-
łów (Bordziłowski – szef Sztabu Generalnego WP i Owczynnikow – komendant WAT), 
którym okres słuŜby przedłuŜono do 1968 r.28. 

Z racji najdłuŜszego „czasowego” pełnienia słuŜby w Wojsku Polskim i zajmo-
wania waŜnych stanowisk przez wspomnianych generałów – Bordziłowskiego                
i Owczynnikowa warto przybliŜyć ich sylwetki. OtóŜ gen. broni Jurij Bordziłowski 
przez kilkanaście lat (1954-1965) kierował najwaŜniejszym organem w strukturze WP, 
a mianowicie Sztabem Generalnym. Na początku 1965 r., po przekazaniu obowiązków  
gen. Wojciechowi Jaruzelskiemu objął kolejne waŜne stanowisko, głównego inspektora 
szkolenia MON, stając się zarazem – na wypadek konfliktu zbrojnego – dowódcą Fron-
tu Polskiego. NaleŜy pamiętać równieŜ o tym, Ŝe do końca słuŜby w Polsce był pierw-
szym zastępcą ministra obrony narodowej29. Z kolei gen. dywizji prof. dr inŜ. Michał 
Owczynnikow zapisał się w dziejach naszego wojska nie tylko jako wieloletni (1956-
1967) komendant Wojskowej Akademii Technicznej, mający duŜe zasługi w organizacji 
i kierowaniu procesem kształcenia w tej wiodącej uczelni technicznej, ale takŜe jako 
ceniony naukowiec w dziedzinie budownictwa lądowego. W latach 1951-1954 był sze-
fem Oddziału Naukowego WAT, 1954-1956 zastępcą komendanta WAT ds. nauko-
wych i szkolenia, natomiast po przekazaniu obowiązków komendanta WAT, w marcu 
1967 r. został wyznaczony na stanowisko inspektora ds. szkół oficerskich w Inspektora-
cie Szkolenia Bojowego, gdzie pełnił słuŜbę do czasu wyjazdu z Polski30. 

Kwestie dotyczące przyznawania obywatelstwa polskiego oficerom Armii Radzieckiej 

Problemem istotnym, który towarzyszył procesowi odkomenderowania oficerów 
radzieckich z Wojska Polskiego, było ustalenie reguł pozwalających na przyznawanie 
części z nich obywatelstwa polskiego. Zgodnie z ustaleniami z Naczelnym Dowódz-
twem Armii Radzieckiej, MON przy rozpatrywaniu próśb dotyczących przyznania 
obywatelstwa polskiego nakazało kierować się następującymi zasadami:  

− wszystkich oficerów, bez względu na narodowość, którzy do 1939 r. byli 
obywatelami ZSRR i pierwszy stopień oficerski otrzymali w Armii Radziec-
kiej, naleŜy uwaŜać za obywateli ZSRR i oficerów Armii Radzieckiej, 

− oficerów narodowości polskiej, którzy do 1939 byli obywatelami ZSRR,      
w Armii Radzieckiej nie słuŜyli albo słuŜyli jako szeregowi lub podoficero-
wie, a stopień oficerski otrzymali w WP, naleŜy uwaŜać za oficerów Wojska 
Polskiego, lecz są oni nadal obywatelami ZSRR, 

                                                           
27  E.J. Nalepa, PoŜegnanie Rokossowskiego, „Polska Zbrojna” 2001, nr 44. 
28  E.J. Nalepa, Oficerowie Armii Radzieckiej w Wojsku Polskim 1943-1968, Warszawa 1995, s. 86-88. 
29  Szerzej na ten temat pisze. L. Kowalski, W zasięgu raŜenia, „Rzeczypospolita” 1993, nr 124.  
30  H. Grzegorczyk, Wojskowa Akademia Techniczna 1951-1991, Warszawa 1991, s. 28 i następne. 
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− oficerowie, obywatele Polski do 1939 r., którzy od 1940 r. słuŜyli w Armii 
Radzieckiej, gdzie otrzymali stopień oficerski, są oficerami Wojska Polskiego 
i obywatelami Polski. 

Ponadto Ministerstwo Obrony Narodowej zdecydowało, Ŝe uznanie za obywate-
la polskiego oficera Armii Radzieckiej, pełniącego czasowo słuŜbę w Wojsku Polskim, 
moŜe nastąpić jedynie w wypadku uzyskania zgody rządu ZSRR na zamianę obywatel-
stwa i pozostanie oficera w Polsce. 

Pomimo tych ustaleń i podjętych na tej podstawie działań, do końca 1947 r. bra-
kowało było jednoznacznego stanowiska rządu ZSRR w sprawie warunków przyjęcia 
polskiego obywatelstwa przez oficerów radzieckich. Przełom w tej sprawie nastąpił 
dopiero w styczniu 1948 r., na mocy ustnej dyrektywy Stalina, na podstawie której usta-
lono, Ŝe podanie o zwolnienie z obywatelstwa radzieckiego mogą składać oficerowie 
narodowości polskiej, którzy: 

− są oficerami Armii Radzieckiej, 

− pierwszy stopień oficerski otrzymali w wojsku polskim, a są obywatelami 
ZSRR. 

Oficerowie korzystający z tej drogi postępowania, o zamianę obywatelstwa, 
zgłaszali się osobiście ze stosownymi dokumentami w Departamencie Personalnym 
MON, najpóźniej do dnia 1 maja 1948 r. Po tym terminie prośby mogli kierować w try-
bie indywidualnym do Prezydium Rady NajwyŜszej ZSRR (przez placówki konsularne 
ZSRR w Polsce).  

Pierwszą decyzję o zamianie obywatelstwa w stosunku do 653 oficerów Armii 
Radzieckiej, Prezydium Rady NajwyŜszej ZSRR podjęło dopiero we wrześniu 1949 r., 
kolejną zaś dotyczącą 182 oficerów i podoficerów podjęło w listopadzie 1950 r. W na-
stępnych latach przypadki występowania o przyznanie obywatelstwa polskiego przez 
oficerów radzieckich miały miejsce, niemniej jednak były mniej liczne. Wypada zauwa-
Ŝyć, Ŝe spośród ponad 800 oficerów Armii Radzieckiej, którzy w latach 1949-1956 
przyjęli obywatelstwo polskie i zostali skreśleni z ewidencji Sił Zbrojnych ZSRR, tylko 
około 12 % pełniło nadal słuŜbę w Wojsku Polskim31. 

Podsumowanie  

Choć w dokumentach wskazywano na tymczasowy charakter obecności ofice-
rów radzieckich, to trudno wyzbyć się świadomości, Ŝe oto przez kilka powojennych 
lat, jakŜe znaczących dla Ŝycia narodu polskiego, w realizacji postawionych przed kor-
pusem oficerskim WP dwóch najwaŜniejszych zadań: obrony Ojczyzny i udziału w wy-
chowaniu męskiej młodzieŜy polskiej, uczestniczyli równieŜ oficerowie obcej armii. 
TakŜe w aspekcie typowo politycznym, obecność oficerów radzieckich w WP – zwłasz-
cza na najwyŜszych stanowiskach – wyraźnie wskazywała na uzaleŜnienie wojska          
i państwa od wschodniego sąsiada. Były to przewaŜnie stanowiska od dowódcy dywizji 
(brygady) wzwyŜ i samodzielne stanowiska w instytucjach centralnych, na które bra-
kowało, przynajmniej w rządzącej formacji, odpowiednio przygotowanych pod wzglę-
dem teoretycznym i praktycznym polskich kadr oficerskich. Taka sytuacja powodowała, 

                                                           
31  E.J. Nalepa, Oficerowie Armii Radzieckiej w Wojsku Polskim w latach 1949-1956, „Wojskowy Prze-

gląd Historyczny” 1994, nr 1-2.  
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Ŝe nawet, jeŜeli oficerowie radzieccy byli odkomenderowani z niektórych kluczowych 
stanowisk, ich miejsce zajmowali teŜ oficerowie radzieccy, których w razie potrzeby 
awansowano. Tym samym, w sposób ciągły przez kilka powojennych lat, najwaŜniejsze 
stanowiska w większości rodzaju wojsk i słuŜb Wojska Polskiego zajmowali oficerowie 
Armii Radzieckiej. Wyjątek od tej reguły stanowiła słuŜba duszpasterska, wolna od 
obcych oficerów w całości. 

Reasumując dotychczasowe rozwaŜania wskazane byłoby spróbować odpowie-
dzieć na pytanie, jakie okoliczności przyczyniły się do tego, Ŝe polskie siły zbrojne,      
w odróŜnieniu od innych państw – takŜe w tamtym okresie zaleŜnych od ZSRR, naleŜa-
ły do najliczniej nasyconych oficerami Armii Czerwonej. Zdaje się, Ŝe przesłanką do 
stworzenia takiej sytuacji w mniejszym stopniu był brak zaufania do polskich władz,     
a raczej przewaŜały względy strategiczne i operacyjne. Polska połoŜona była na głów-
nym kierunku globalnych interesów ZSRR, a jej obszar stanowił dogodne miejsce 
sformowania odwodów wojsk radzieckich, rozmieszczenia magazynów i baz paliwo-
wych. Przez terytorium naszego kraju przechodziły wszystkie najwaŜniejsze linie ko-
munikacji lądowej do Niemiec i stacjonującej tam półmilionowej armii okupacyjnej. 
Ponadto Polska, spośród państw socjalistycznych, była najliczniejszym sprzymierzeń-
cem ZSRR w Europie i jej siły zbrojne odgrywały niebagatelną rolę w planowanych 
operacjach na kluczowej osi europejskiego teatru działań wojennych32. Nieprzypadko-
wo, w zachodnich regionach Polski stacjonowała liczna, wyposaŜona zgodnie z norma-
mi pierwszego rzutu, Północna Grupa Wojsk Armii Radzieckiej. 

Jeśli zatem przyjmiemy załoŜenie, iŜ Wojsko Polskie, takŜe po zakończeniu 
wojny i przejściu na stopę pokojową, miało być - bardziej niŜ inne armie państw bloku 
wschodniego – zintegrowane z Armią Radziecką, to wydaje się wielce prawdopodobne, 
iŜ jednym ze środków do osiągnięcia tego celu było piastowanie odpowiedniej liczby 
stanowisk w jego strukturach przez wyŜszych oficerów, którzy nie przestawali podlegać 
naczelnemu dowództwu w Moskwie.  

                                                           
32  A. Marcinkowski, Rola Polski w Układzie Warszawskim w latach 1955-1981, cz. I, „Zeszyty Nauko-

we WyŜszej Szkoły Oficerskiej im. gen. Józefa Bema” 1996, nr 10, s. 319-326. 


